
 

(Ф 21.01 - 03) 
 

Силабус навчальної дисципліни 

«МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-ПРОЄКТИ» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Бізнес-проєкти 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Отримання знань та навичок міжнародного бізнес-проєктування 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів 

господарювання визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники, які характеризують результати їх діяльності 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль 1. Міжнародні бізнес-проєкти. 

Тема 1. Теоретичні засади проєктування 

Тема 2. Основи та види бізнес-проєктів 

Тема 3. Бізнес-проєкти в глобальному середовищі 

Тема 4. Міжнародні бізнес-проєкти в Україні 

Тема 5. Європейський вектор бізнес-проєктів 

Види занять: лекції, практичні  заняття 

Методи навчання: метод проблемного викладу; дослідницький 

метод, інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити  

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Грідасов В.М., Кривчанко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: 

навчальний посібник. – К.: 2004. -164 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=169792&lang=uk-UA 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. Залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 



 

 

Фото за 

бажанням 

Викладач(і) ПІБ: Сімахова Анастасія Олексіївна 

Посада:  доцент кафедри міжнародної економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%201
2622 

Тел.: 0504816333 

E-mail: anastasiia.simakhova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2 корп. 402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник          ПІБ викладача 

Завідувач кафедри        ПІБ   

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012622
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012622


 

 

Фото за 

бажанням 

(Ф 21.01 - 03) 
 

Силабус навчальної дисципліни 

«НАЙМЕНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ» 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

 

Мова викладання  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Види занять: 

Методи навчання: 

Форми навчання: 

Пререквізити  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

 

Кафедра  

Факультет  

Викладач(і) ПІБ 

Посада:  

Вчений ступінь:  

Профайл викладача: 

Тел.:  

E-mail:  

Робоче місце: 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник          ПІБ викладача 


